
Zmluva o účinkovaní

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Poltár

v zastúpení Mgr. Martinou Brisudovou, primátorkou mesta

Železničná 489/1, 987 01 Poltár

kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Čepková, tel. č. 0908451231

(ďalej len „objednávateľ")

a

Dodávateľ: The Factory s.r.o.

IČO: 52 458 679

DIČ: 2121030736

DIČ DPH:SK2121030736

sídlo: Jedlíková 5, 811 06 Bratislava - m.č. Staré Mesto

číslo účtu v tvare IBAN: SK75 0900 0000 0051 6284 0240

(ďalej len „dodávateľ")

(spolu ďalej len „zmluvná strana" alebo „zmluvné strany").

uzatvárajú v súlade s § 94 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a § 511 a nasl. Zákona č.
40/1964 Z. z. Občiansky zákonník túto Zmluvu o účinkovaní

MIESTO ÚČINKOVANIA:

Námestie osloboditeľov v Poltári - 18.09.2021

PREDMET ZMLUVY:

Zmluvné strany sa dohodli na predmete tejto zmluvy, na moderovaní 18. 09. 2021 programu pri KD 
resp. podľa požiadaviek objednávateľa, ako súčasť kultúrno-spoločenského podujatia „ Dni mesta 
Poltár".

1. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa uskutočniť moderovanie podľa predmetu zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť celkovú sumu 600,00 €, slovom šesťsto EUR prevodom na 

bankový účet najneskôr do dvoch týždňov po skončení kultúrno-spoločenského podujatia 
„Dni mesta Poltár". Suma je vrátane režijných nákladov a dopravy.

3. Dodávateľ sa týmto dohodol s objednávateľom, že z odmeny dojednanej v bode 2 tejto 
zmluvy objednávateľ zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) v spojení s § 43 ods. 14 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevyberie.

4. Dodávateľ, ako platiteľ zrážkovej dane, je povinný svoj príjem pred uplatnením zrážkovej 
dane znížiť o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu (§ 43 ods. 5 písm. b) zákona č.



13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov - 2% odvod do LITA, FVU, 
HF).

5. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že príjmy z tejto zmluvy si zdaní sám vo svojom daňovom 
priznaní.

6. Platiteľ dane je povinný oznámiť toto dojednanie o nevybratí zrážkovej dane správcovi dane 
najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola táto dohoda 
uzavretá (§ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov).

7. Potvrdenú zmluvu je potrebné zaslať obratom na adresu:
Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár

8. Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti ležiacej mimo 
Zmluvné strany (prírodná katastrofa, epidémia, nepriaznivá epidemiologická situácia, úradný 
zákaz a pod.), majú Zmluvné strany právo od Zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek nárokov na 
finančnú úhradu škody.

V Poltári. dňa hnJM. V Poltári, dňa 14.09.2021
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